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قواعد الن�شر يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف
مثلام ّ

ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة،
ُرح ُ
اإلنسانية ،ت ّ
وفقا للرشوط اآلتية:
1 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم
املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته
اإلنسانية ّ
املتعارف عليها عامليا ،ومكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو
اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.
2 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص
مدمج ( )CDبحدود ( )15.000-10.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
3 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،
ويكون ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة.
4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان ،ورقم اهلاتف ،والربيد
األلكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف
صلب البحث ،أو أية إشارة إىل ذلك.
ُ 5 .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة
تتضمن :اسم الكتاب ،اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان
بأن
ّ
النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة .هذا عند ذكر

تكرر
املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ
استعامله.
يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6 .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو
البحوث يف املجالت.
7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
املجلة للمرة األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد
قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
9 .9أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية وسيلة
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
ّ
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
1111ختضع البحوث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق
اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ

أسبوعان من تاريخ التس ّلم.
ب) خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.

املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) البحوث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) البحوث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه،
ومكافأة مالية.
1212يراعي يف أسبقية النرش:
أ) البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.
1313ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
1414ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين للمجلة alameed.
 alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث ..أو
ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل :العراق /كربالء
املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل الثقايف.

كلمة العدد
النص من عني ثالثة؛ ذلك متحيص عميق ،هكذا كان
أن تنظر إىل ّ

ملف العدد احلايل من جملة العميد ،فمنظار الرتاث كان عني القراءة
األوىل ،ومنظار احلداثة وما بعدها كان عني القراءة الثانية؛ فجمعنامها

يف س ّلة واحدة لننتج منها منظار ًا ثال ًثا ً
النص املنبعث من
حماطا بقداسة ّ
اآلل الطاهرين.

مر ذكره ،وسمنا امللف بـ (من قطوف اآلل 
ً
وتأسيسا عىل ما ّ

ضم ثالث دراسات كانت األوىل
يف هدي لسانيات اخلطاب)؛ إذ ّ
بعنوان (بنية احلجاج من منظور اخلطاب يف خطبة الزهراء  ،)أما
الثانية فكانت بعنوان (خطبتا الزهراء  دراسة يف البعد التداو ّيل يف

ضوء نظرية أفعال الكالم) ،عىل حني كان ختام امللف بدراسة (بالغة
اإلقناع :قراءة حجاجية يف خطب اإلمام احلسني .)

وعو َد ًا عىل اخلطوة التي بدأناها يف العدد السابق من استكامل
ْ

طرزنا
العلمي
نرش البحوث املشاركة يف مؤمتر العميد
العاملي األولّ ،
ّ
ّ
تنوعت بني ثالثة حقول معرفية؛ إذ كتب
هذا العدد بثالثة أبحاث ّ

أ.م.د .عادل حممد زيارة من كلية اآلثار يف جامعة القاهرة بح ًثا عن

(عامرة مشاهد آل البيت  يف القاهرة وقدسيتها عند أهل مرص) ،أما

�أ .م .د .ف�ضل نا�صر مكوع منجامعة عدن فكتب عن (عدن يف ال�شعر

العربي احلديث)؛ ليكون خامتة هذه الشذرات بحث أ.م.د .مصباح

الشيباين من تونس الذي عنونه بـ (الثورة التونسية والعدالة

ً
واستكامل للحقول املعرفية
االجتامعية :التجانس الغائب).

األخرى ،انتقت هيأتا املجلة (االستشارية والتحريرية) أربعة بحوث

أخرى توزّ عت بني ثالث جامعات :بغداد ،املستنرصية ،القادسية؛
لتغطي أكرب مساحة بحثية من العلوم اإلنسانية.

آملني ،ونحن يف نقطة الرشوع الثالثة من سني عمر املجلة ،أن

توجه الباحثني والسيام األكاديميني منهم تصاعد ًيا ،كتصاعدية
يكون ّ
مهة القائمني عىل املجلة ...واحلمد هلل أو ً
ّ
ال وآخر ًا...
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نلتقي يف رحاب العميد لنرتقي
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Under the Shade of Al-Ameed
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�أ .م .د .ف�ضل نا�صر مكوع

ملخ�ص البحث
لقد خصص بحثنا العلمي هذا ملدينة عدن ومكانتها التارخيية واحلضارية يف

كل املراحل والعصور وفاعليتها يف الشعر العريب احلديث والتي استدعت الشعراء
إىل توظيفها فركزنا عىل عىل توظيف عدد من الشعراء املشهورين هلا ثم تطرقنا لعدن
يف شعر أكاديمييها ،وحرصنا عىل توظيف عدن يف شعر املرأة والشباب يف العرص
احلديث.

وقد أثنى الشعراء عىل عدن وأمهيتها يف املجاالت كافة .وحرص بحثنا هذا

أن يتناول قبسات مضيئة من الشعر العريب الذي عرب عن مدينة عدن ووصف
دولي ًا ّ ً
مهم ،ومتثّل
مجاهلا الروحي واملعنوي ،والتي هي من دون شك حتتل موقع ًا ّ
متميز ًا يف النهضة اليمنية والعربية ،التي ّ
لتها عوامل كثرية ،وأحداث
شك َ
نموذج ًا ّ
مهمة ،وبطوالت كبرية يف املراحل كافة.

اﻷول
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عدن في ال�شعر العربي الحديث
Abstract
I devote this scientific research to Aden city and its historical
and cultural position in all stages and times, and its effectiveness
in the Arab modern poetry whose poets were required to employ
such features. We concentrated on a number of famous poets and
touched into Aden in the poems of its academic aspects in reference
to Aden in the poetry of women and the youths in the modernity.
The poets praised Aden and its importance in all fields. Our
research deals with brilliant pieces of Arabic poetry that expresses
Aden city and described its spiritual and moral beauty, undoubtedly
occupies an important international position, and constitutes a
distinguished example in the Yemeni and Arab enlightenment
as constituted by many important events and many courageous
achievement in all stages.
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�أ .م .د .ف�ضل نا�صر مكوع
لقد دفعني حبي ملدينة عدن اجلميلة وتراثها األديب ونضاهلا األبدي وصمودها

عنها هذا البحث العلمي ،واملعنون بـ (عدن يف
كلها أن أكتب َ
البطويل يف العصور َ

الشعر العريب احلديث) وعىل هذا حرصت أن يتناول الفصل هذا قبسات مضيئة من

الشعر العريب الذي عرب عن مدينة عدن ووصف مجاهلا الروحي واملعنوي ،والتي

دولي ًا ّ ً
متميز ًا يف النهضة اليمنية،
مهم ،ومتثّل نموذج ًا ّ
هي من دون شك حتتل موقع ًا ّ
التي ّ
لتها عوامل كثرية ،وأحداث مهمة ،وبطوالت كبرية ،وإذا كان ملدينة عدن
شك َ

سجل تارخيي عظيم ومدون يف التاريخ العريب واإلسالمي يف القديم والوسيط فإ َهنا
اليوم قد أسهمت يف تطور احلياة الفكرية يف اليمن ،فقد كانت منذ مطلع األربعينيات

من القرن العرشين قلب ًا نابض ًا وصوت ًا صارخ ًا يف مواجهة التحديات ومالذ ًا آمن ًا
إليها من حمافظات
للثوار اليمنيني عامة وأهل الفكر واألدب خاصة الذين قدموا َ
اليمن كافة ،فقد أسهمت عدن يف ظهور الوعي السيايس املتمثل بتشكيل حزب
تزعمتها قيادات
األحرار اليمنيني الذي دعا إىل تنظيم الشعب واإلعداد للثورة التي
َ

مهم يف تفعيل العمل
من أصحاب الفكروالريادة والقلم الذين كان هلم دور ريادي ٌّ
الثوري ،إذ نرشوا القصائد التي حت ّف ُز الشعب اليمني للقيام بالثورة.

وبعد أن تبلور الوعي األديب والفكري تأسست املنتديات األدبية يف مدينة عدن،

فض ً
ال عن املخيامت واحللقات األدبية التي تعددت وتنوعت وكان هلذا التنوع أثره

غريها ،كذلك احلال
يف التطور احلضاري والثقايف الذي متيزت به مدينة عدن عن
َ

دورها
فيام خيص املطابع فقد تنوعت وتعددت هي األخرى ،وأخذت الصحافة
َ

يف تفعيل األدب اليمني والشعر منه عىل وجه الدقة والتحديد .ومن ثم أخذت
دورها يف النهضة األدبية والفكرية التي شهدهتَا اليمن ،وكان لعدن قصب
املكتبات
َ
السبق والريادة يف هنضة اليمن الفكرية والثقافية يف العرص احلديث.
اﻷول
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لقد حظيت مدينة عدن بتسميات متعددة وأوصاف متنوعة والبد أن تكون َهلا

مكانة فكرية كبرية ومنزلة أدبية مهمة ،وهذا من دون شك ستكون حارضة يف عيون
كلها.
الشعراء والكتاب يف العصور َ

وقد قال الدكتور جعفر الظفاري« :ظل اسم عدن  -منذ زمن اإلغريق

وحتى يومنا هذا −يرتدد يف منثور القول وموزونه ،عاكس ًا ذكريات (أو أصداء من

ذكريات) ترسبت يف أغوار العقل،ويف مسالك النفس ،ومطاوي الضمري .ويتباين
هذا االنعكاس نوع ًا وك ًام عرب مجيع عصور التاريخ اليمني  ،وأدواره،فقد يتجىل

وساكنيها؛ وقد يتبدى أحايني
أحياناً −يف إشادة مستفيضة ،أو مدح شارد لعدن
َ

مستوطنيها ،مراوح ًا بني قدح مسهب ،أو ثلب
منزلتها من أقدار
آخرى −يف وضع من
َ
َ

عارض».

()1

ولعل هذا يرجع إىل عوامل كثرية ساعدت أن تكون لعدن مكانة عاملية كبرية

ويف هذا السياق يقول الدكتور حممد كريم إبراهيم« :ونستطيع القول إن ذكر عدن،

يف كثري من أبيات الشعر ،كان يمثل داللة ضمنية عىل وحدة اليمن شامله وجنوبه؛
فيها بعد ًا أعمق  ،مع
وقد استمرت هذه الظاهرة حتى العصور احلديثة التي اكتسبت َ
طول أمد التشطري،الذي زال  -بحمد اهلل  -منذ أربعة عرش عام ًا فقط»(.)2

ويرى أن اسم عدن  -منذ القدم  -وحتى يومنا هذاّ ،
ظل يرتدد يف منثور

سجلتها أقالم املؤرخني
الكالم العريب ،معرب ًا عن ذكريات ومشاهدات ومالحظات
َ
ودونوها يف متون
والزوار والتجار  ،رصدهتَا عيوهنم احلادة،
والرحالة
واجلغرافيني
َ
َّ
َّ

مؤلفاهتم وآثارهم معربين عن إعجاهبم واعتزازهم بمدينة عدن وشغفهم َهبا(.)3

منها عىل وجه
وقد ذكرت عدن يف املصادر األدبية القديمة واحلديثة والشعرية َ

ذكرها فحول الشعراء يف قصائدهم ودللنا بنامذج كثرية ،وهي تلك
اخلصوص فقد
َ
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النامذج التي أعطت لـ (عدن) تلك املنزلة الكبرية يف عيون الشعراء منذ اجلاهيل حتى
عرص النهضة( ،)4مع إدراكنا أن استقصاء ما قيل من شعر وصفي ملدينة عدن أمر
يتطلب جهدا جهيدا ،وال يمكن أن يفي ب َه هذا البحث وال حتى كتابنا املخطوط

(قبسات من تاريخ عدن وتراثها األديب) والذي هو منذ أربع سنوات يف مطبعة
جامعة عدن آم ً
ال أن يرى النور قريبا ،وقد كان لكتاب (عدن يف عيون الشعراء)

للدكتور أمحد عيل اهلمداين أثره يف هذا البحث فهو قد مجع كثري من الشعر الذي

قيل يف عدن .غري أن الشعر الذي قيل يف عدن بحاجة إىل بحوث ودراسات كثرية
فلعلنا نكون قد أسهمنا يف خطوة مهمة ومتواضعة يف هذا املسار آم ً
ال من الدارسني

أن يكملوا هذا الطريق،وأن يتقصوا بقدر اإلمكان كل الشعر الذي قيل يف عدن وهو
كثري جدا ويف أقطار وبلدان متفرقة من عاملنا.

وقد اعتمدنا عىل كثري من املصادر واملراجع التي كان لعدن فيها حضور فاعل

وكان كتاب (عدن يف عيون الشعراء) املصدر املهم الذي اعتمدنا عليه يف بحثنا هذا.
وكان لشعراء اليمن أوابد من هذا الوصف واحلب هلذه املدينة البهية اجلميلة

وكان الشاعر عيل أمحد باكثري قد أسمى اثنني من دواوينه هبذه املدينة التي عاش به

جزء ًا من حياته األول معنون بـ (سحر عدن وفخر اليمن) واآلخر (صدى عدن)
وقصائد هذين الديوانيني تسمى بعدنيات باكثري ،وحني غادر عدن كتب آخر نص

من عدنياته بعنوان (أستودع اهلل عدن) وقال فيها مودعا:
أســــــــــتــــــــــودع اهلل عــــــدن

مــســقــط رايس والـــســـكـــن

()5

مهم لشاع ٍر عريب كبري بلغ شعره مرامه الفني
وليس غريبا أن نبدأ بنص شعري ٍّ

وهو الشاعر حممد مهدي اجلواهري الذي تغني باحلوارض العربية واإلسالمية يف

شعره ومنها مدينة عدن التي عرب عنها وعن حبه هلا وألهلها بقصيدته (الغضب
اﻷول
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اخل ّ
ألقاها يف االحتفال التكريمي الكبري الذي أقيم له يف (عدن) أثر
الق) ،وكان قد َ

تلبية الدعوة الرسمية املوجهة له من الرئيس عيل نارص حممد سنة 1982م ،وتعد

أهلها  ،ولكنه قد جاد َهبا
هذه القصيدة خري ما خص به عدن شاعر عريب من سوى َ
حب عاصف ،فقد جاء إىل
وأجاد ،وعرب عام خيتلج بوجدانه وجييش يف خاطره من ٍّ

سامها «مهر ًا بال
عدن ،وعىل جنح نرس من نسور العرص احلديث أ َهنا الطائرة التي َ

رسن بعد أن أقلعت به من قلب أوروبا ،ومن براغ عاصمة التشيك حتى هبطت
ً

به يف مطار عدن الدويل ليشاطر أشقائه اليمنيني أفراحهم وأتراحهم من دون أن
يفوته ذكر التحديات التي تتعرض َهلا األمة ،فيقول يف أبيات من قصيدته (الغضب

اخلالق ..من موطن الثلج):

من َم ِ
وطن ال ّث ِ
لج َز َّحاف ًا ،إىل عَـــــدَ ِن
ٍ
صهـــوة من ُه ُي َص ِّف ُقـــها
كأيس عىل

ِ
احلسن
ما ق َّيض اهلل يل من خلقه

سلمت يا ثورة الستني يف (اليمن)

ال تــر ِم عزمك جــبــار ًا يــد الوهن

واهلل ما بعدت دار ،وإن بعــــدت
وال يــعــث بــصــدور مــنــك مؤمنة

يح يف ُم ٍ
هر بال َرسـ ٍ
َـن
الر ُ
خ ّبـــت يب ِّ
أقرب الشوط ،من أهيل ومن سكني
َ

ُس ُّل التفرق واألهــواء واإلحــن»

()6

وقد كان لقصيدة اجلواهري (الغضب اخل ّ
وصداها يف نفيس ،فقد
وقعها
الق)
َ
َ

مكانتها
أعجبت َهبا كثري ًا منذ منتضف الثامنينيات من القرن املايض ،وقد كان َهلا
َ
ومنزلتها ،فض ً
غرارها َهاجتني القرحية ودامهتني
وقيمتها الفنية وعىل
ال عن دالالهتَا
َ
َ
َ
عىل التو وأرغمتني أن أقول قصيديت املتواضعة املعنونة بـ ( َم ِ
وط ُن ال ُي ْم ِن) والتي
عارضت َهبا قصيدة (الغضب اخلالق) للجواهري لتكون خالصة القول لبحث
ُ
قدمته يف أحد املؤمترات العلمية ومطلعها:
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أنوار ومن عَدَ ِن
من َموطِ ِن ال ُي ْم ِن
ٌ

النرش طالَّع ًا عىل ال َفن َِن
يزكى َهبا
ُ

فيها عواطف
وتأسيس ًا عىل هذا فإن هناك قصائد كثرية قيلت يف عدن تباينت َ

الشعراء وإبداعهم الفني ،وكذلك اختلفت موضوعاهتم غري أ َهنا يف األغلب األعم
حب ٍ
نابض ملدينة عدن اجلميلة ،ومن الصعب أن نستقيص تلك القصائد
عبت عن ٍّ
َّ

كلها ،غري أن هذا ال يمنعنا من التدليل بنامذج من (العدنيات) التي نظمت عىل قافية
َ
واحدة وروي واحد ،وهي من دون شك تستند إىل نضج يف التفكري واستواء يف
فنية
املذهب الشعري واإلملام بمقدرات لغوية وعلمية ،وقد كان هلذه القصائد قيم ّ

عالية ،فهي مل خترج عن عمود الشعر.فالشاعر لطفي جعفر أمان ابن هذه املدينة
جوها الدافئ اجلميل ،وقد ارتبط هبا وجتسدت يف قلبه
ولد فيها ونشأ وترعرع يف ّ
وروحه ،تغنى هبا كثري ًا وعرب عن كل املالمح اجلاملية ملدينة عدن يف قصيدته (إىل
املجد) ،والتي أنشدها بمناسبة النهضة احلديثة التي بدأت أول ما بدأت من رحاب

مدينة عدن ،بعد ما احتضنت هذه املدينة كثري ًا من قيادات الفكر والريادة والقلم يف

ٍ
أبيات منها:
منتصف القرن العرشين ،و يقول يف
ـت للغيث مــفــراح ثــراهــا
ص ـ َّفــقـ ْ
وك ــس ــاه ــا ال ــف ــج ــر مـــن آيـــاتِ ِ
ـــه
ُ
غــنَّــت الــفــرحــ ُة فــيــهــا ،فانثنى
ٌ
عــــــدن تـــشـــدو بـــأنـــغـــام املــنــى
ٍ
كــــعــــروس تــشــتــهــي يف عــيــدهــا

ٌ
ٌ
عــــدن
عــــــدن حـــبـــي..وحـــبـــي
كـــم أدرنـــــا احلــــب رصفــــ ًا بيننا
ول ــك ــم مــنــيــت نــفــي أن أرى
ٌ
عـــــدن تــصــبــو إىل هنـــج الــعــا
اﻷول

واخرضت رباها
وازدهاها احلس ُن
َّ
حــلـ ً
ا يــزهــو عــى الــكــون سناها
ٍ
جـــرس غناها
كــل خــ َّفــاق ،عــى
الــعــلــم عــلــيــهــا فــهــداهــا
طــلــع
ُ

واحلـــب ثناها
شــاع فيها األنـــس
ُّ
ٍ
قــلــب مل يـــذب فــيــه هــواهــا
أي
ٍ
بعطف ،واحتواها
واحتوت قلبي
ــلــم املــجــد خــفــوق ـ ًا يف ُعــاهــا
َع َ
فارفعوا رصح املعايل يف ذراهــا

()7
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وللشاعر لطفي جعفر آمان يف قصيدته (خفقات قلب إليك يا عدن) خياطب

هبا حبيبته عدن ويعرب عام جييش بخاطره من حب يعرص قلبه ويف الوقت نفسه
يصف ما تبعثه عدن من مجال من دون أن يفوته ماتعانيه من أحزان الزمان اجلائر كام

أسامه فيقول:

زيف إيل شــــذا هـــــواك الــعــاطــر

هــاجــت يب الــذكــرى بــوجــد ثائر

لـــك لــوعــة مـــا تــســتــفــيــق وعـــرة

حـــرى ،وشــجــو ثــائــر بمشاعري

يــامــن جعلت هلــا فـــؤادي معبد ًا

أشكو إليك جوى الفؤاد ،وأنحني
يــامــن نظمت هلــا قصيدي باكي ًا

جلــاهلــا املــــرح الـــــريء الــنــارض
حــزنــ ًا ،وأرضع لــلــزمــان اجلــائــر
أروي هلــا وجـــدي بــدمــع فــاتــر

()8

وال شك يف أن هذه القصيدة بتشبيهاهتا وخياهلا وإيقاعها ُ
متثل أروع صور

اإلبداع الشعري لدى لطفي الذي عودنا ذلك يف كثري من قصائده الوجدانية ،وال

شك يف أن هذه القصيدة غنية بالصور الشعرية العفوية من غري تكلف واصطناع.
وال غرابة يف ذلك فاإلنسان قد يصطنع جتربة احلب أو املدح أو اخلوض يف أي
غرض ،وقد يرسم لنفسه عامل ًا خيالي ًا فيه ما فيه من الشطحات .بيد أن حب الوطن

عاطفة نبيلة ورشيفة حتمل عىل اهلم دوم ًا ال تقبل الكذب واملساومة .ويقول الشاعر
حممد حسن عوبيل القلم العدين:

نــور َّ
أهــل عــى األوطـــان؟ أم قلم
ٌ

قــد ســلــه أمـــل للشعب ،أم أمل؟

أم صيحة البعث والتحرير ،أرسلها

فــم املــقــاديــر؛ فــانــقــادت هلــا األمــم

وذاك نــبــع مــن اإلهلــــام مــصــدره

أم ثار بركان (شمسان) وقد مخدت

168

أم زاخـــر بــعــبــاب الــفــكــر ملتطم
نــرانــه ،فهو للعلياء مــضــطــرم
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وللشاعر حممد أمحد منصور قصيدة بعنوان (تربجت عدن الشامء سافر ًة)

يعربه فيها عن سعادته واطمأنانه هو ومجاهري شعبه بتحقيق الوحدة اليمنية يف الثاين

والعرشين من مايو 1990م يف مدينة عدن ،إذ يقول يف أبيات منها:
ِ
اليمن
يف ملتقى الثغر قامت وحدة

ِ
عدن
والتقت صنعا ُء يف
عمالق ًة
ْ
ِ
الزمن
ّــت قبل ُة
فمن رأى حني رن ْ

تباركت يف الثرى بلقيس وحدتنا

تــبــارك البحر بــاألفــراح يف عدن

وقــبــل الثغر ثغر الــدهــر مبتس ًام
بعضهم
وعــانــق الــقــادة األبــطــال
ُ
أرى اجلامهري يف الشطرين هــادر ًة
ويقول:
ُ
عــــدن َّ
ـــاء ســافــر ًة
تــرجــت
الـــش َّ

رأت بطلعته ،غــمــدان مــتّــزر ًا

أوىل العواصم صنعا يف عروبتها

ٌ
َو ُد َّر ُة الــتـ ِ
(عــدن)
ـاج يف تارخيها

ِ
القنن
بعض ًا كام الت َّف ْت األطــوا ُد يف
بالس ُف ِن
متوج يف األرض موج البحر ُّ

فــخــور ٌة بــلــقـ ِ
ـاء األســمــر اليمني
ِ
يــزن
ويف مــاحمــه ســيــف بــن ذي
ِ
املدن
بنت احلضارة أم الشمس يف
يف م ِ
ِ ()10
لك ِح َري ذات الطول يف عدن
ُ

ويف مايو 1983م زار الشاعر إبراهيم احلرضاين عدن ونظم قصيدته (حتية

لعدن) ،إذ حيا جباهلا الشم ونسيمها وكل مالحمها وما تفيض به من حب وأمل

بقوله:

ـــــي اجلـــبـــال ال ــش ــم والــكــثــبــا
َح ِّ
ٍ
عـــدن
يـــا شــعــر نــحــن الـــيـــوم يف
َّ
رق احلــبــيــب فــطــرت م ــن ف ـ ٍ
ـرح
صــافــحــت يف أح ــض ــاهن ــا أمـــ ً
ا
وخــــبــــأت لـــأجـــيـــال أغ ــن ــيــ ًة
اﻷول

ــــي الــنــســيــم الــســمــح إذ ذهبا
َح ِّ
ِ
بــســوحــهــا ح ـ ّبــا
تــفــيــض
ِل َ ال
ُ

حــتــى نــســيــت الـــلـــو َم والــعــتــبــا
ِ
جـــنـــبـــاتـــا قــلــبــا
وملــــســــت يف

من ذا سيعزف حلنها العذبا؟

()11
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وإذا كان لنضال الشعب اليمني حضور فاعل يف قصائد الشعراء فقد ارتبط

هذا النضال بجامل طبيعة اليمن ذات األلوان املبهجة ،والتضاريس اخلالبة ففي

جيسد فيها النضال الوحدوي ويقول
قصيدة أخرى للحرضاين بعنوان نشيد مغرتب ّ

ٍ
أبيات منها:
يف

اهلـــــــوى كل اهلــــــوى للوطـــن

واملــــنــــى يف نــــســــات الــيــمــن

نحن أكربناك صـــــــــــوت ًا عالـــــي ًا

وش ــم ــوخــ ًا ســامــيــ ًا مل هيــــن

الــــعــــز هبــا
يــــا بــــــــاد ًا نـــبـــــــت
ُّ

وروى األجمــاد عـــــن ذي يـــــزن
()12

وال شك يف أن احلرضاين قد عرب عن مظاهر اجلامل الطبيعي الذي يعشقه

ويؤصل انتامئه إىل هذه األرض اليمنية وطبيعتها اخلالبة.
اإلنسان وهييم يف عشقه
ِّ

ومع أن موضوعات التجارب الشعرية ال يمكن حرصها فهي تتسع لكل ما

تتسع له احلياة ،وقد عمد الشاعر سليامن العييس يف قصيدته (أغنية لعدن) ،ليؤكد

حمبا عاشق ًا لعدن بريا أرضها وسامها وجباهلا ونسيمها العليل وببحرها ،إذ
أنه كان َّ
يطوق خرصها ،ويطل عىل شاطئها الذهبي بشوق وهلفة فكل هذه املفاتن الطبيعية
الوافرة الرافلة يف احلسن واجلامل..أهنا مفاتن عدن ومباهجها ،إذ يقول يف أبيات

منها:
مـــنـــذ أيـــــــــام ..تــلــقــتــنــي عــى
ذات يـــوم ..رسق اخلــلــد اسمها
كنت وحــدي معها ..كان الدجى
كنت أميش ضائع ًا ..هذي الدنى
أأقـــــول الــشــعــر؟ ال ،ال ،إهنــا
يتعب الــقــيــثــار ...مل يتعب يدي
ُ
مــنــذ أيــــــــام ...ســقــتــنــي يــدهــا
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شــاطــئ الــتــر ..وضمتني يداها
مخ ــرة ال ــف ــردوس كــانــت شفتاها
ونسيم البحر ..كانت يل رؤاهــا
مل تـــزل جمــهــولــة الـــــر ..دنــاهــا
وحدها الشعر الذي يعيص الشفاها
يف اجلــنــون املشتهى حلــ ٌن سواها
()13
مخــرة الــوحــدة فلتسلم يــداهــا
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ومن الشعراء الذين غنوا لعدن شوقي شفيق ،إذ قال يف آخر قصيدته (أحكام

عيل بن زايد):

عدن احلبيبة تعتيل قلبي

وتوغل يف الضلوع محامة
ال تنثني أو تنحني

()14

كذلك احلال عند الشاعر عبد الرمحن السقاف الذي اختذ أسلوبا جديدا يف

خماطبة عدن اعتمد عىل التحية والتسليم هلا ،عرب عن ذلك يف قصيدته (سالم عدن)

يقول:

سالم عدن

سالم لبحر يضم الليايل
يف حضن (صريا)

سالم لشط هوى العاشقني
يف ساحل (أبني)
ويقول:
سالم عدن

حواري عدن

بخور عدن

والعذارى ربيع

وماء..

والصباحات جتري

بسحر وفن

()15

اﻷول
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أما الشاعر حسن عبد الوارث فقد أكد يف قصيدته (عدن) بأن عدن هي التي

تدغدغ مشاعره وعواطفه وتغازله وحتمله إىل أرض جليلة ،ويقول فيها:
ٌ
عدن تدغدغني

وحتملني إىل أرض جليلة

عدن تغازلني

ومتنحني نفائس صدرها

وضفائر املسك ّ
املعطرة البليلة

()16

وقد اعتمدنا عىل هذه القصائد كنموذج ندلل هبا يف بحثنا هذا وال يعني أن

مادللنا به هو األفضل واملهم مما قيل يف عدن ،فهناك اجلميل واألمجل ولنا معه

وقفات يف بحوث أخرى غري أن هذا احليز ال يمنعنا من ذكر قصائد مهمة خصصت
لعدن تغنى هبا الشعراء وعربوا عام خيتلج بوجداهنم حلبيبتهم عدن(.)17

عدن يف �شعر �أكادميييها
لقد كان ألكاديميي جامعة عدن نصيب األسد مما قيل من شعر يف عدن بل إهنم

خري ممن تغنى هبا ،فقد أفردوا لعدن قصائد مهمة ومجيلة وأقصد بأكاديمييها كل ممن
درس أوحارض يف جامعة عدن ،من أي بلد كان احتضنته عدن ،فض ً
ال عمن ولد هبا

أو عاش فيها أو قدم إليها ودرس يف جامعتها (جامعة عدن) وهاجته قرحيته وقال
حمب ًا أو عاشقا هلذه املدينة اجلميلة.
قصيدته واصفا إياها أو ّ

يكن
وقد كان ألساتذة جامعة عدن عصا السبق والريادة يف التعبري عام ُّ

بخواجلهم من حب هلذه املدينة العشيقة ،فقد نسجوا قصائدهم من نسيمها ومجاهلا

عبوا عام أملته
وتناغيمها ،وقد كان للشعراء األكاديميني نفس ًا شعر ّي ًا مهام فقد َّ
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عليهم قرحيتهم عن املدينة التي أحبوها وسجلوا كل ما حيلو هلم من معان ودالالت
جسد أسمى معاين االرتباط بمدينة عدن ،فجاءت
عن هذا احلب األبدي الذي ّ
قصائدهم ملبية لطموحهم ،فهذا الشاعر الدكتور أمحد عيل اهلمداين كان خري من

عب عام جييش بخاطره من حب كبري لعدن التي ارتبط هبا منذ والدته وجتسدت يف
ّ

قلبه يف كل مراحل حياته.

وال ريب يف أن ما كتبه عن عدن مل يصل إليه أحد ،فقد نافت ما كتب عىل

اخلمسني مصنف ًا ،وكان لعدن نصيب األسد مما كتبه ،فقد بذل جهود ًا كبرية يف كل
املجاالت ،وكانت لكتاباته أثرها يف الدراسات األكاديمية فإذا كان ذلك حب
بحب املبدع الشاعر وقلبه املحب املرهف ملدينته
األديب واملفكر والناقد فام بالك
ّ

ينس رد اإلحسان واجلميل فقد كانت لقصائده صداها
التي أنجبته وأحبته ،فلم َ

يف التعبري الوجداين والشعور العريب واإلسالمي بشكل عام وبوطنه اليمن وبعدن

عىل وجه الدقة والتحديد ،فمن حسن حظ مدينة عدن أن يكون هلا هذا النصيب
يف شعر اهلمداين ،فقد عرب يف قصيدته(عدن اهلوى) عن كل معاين اجلامل ودالالته

عب عام جيده فع ً
ال
وقوامه وفنيته ،وقد كان صادق الشعور واالنفعال بتجربته ،فقد ّ
ِ
ٍ
وإخالص ووفاء ،فنحت من قمم اجلبال
حب
يف نفسه ،وعام جييش
بخاطرته من ٍّ
قصائده وصىل يف حمراهبا متعبدا واستلهم العشق اجلميل ،وهام فؤاده بسحرها إىل

ما هنا لك فيقول:

سواها
عــدن اهلــوى ،ال أستطيب
َ

جمــراهــا
أج ــري ــت هن ــر احلـــب يف
َ

مهدها
قضيت أح ــام الصبا يف
َ

وربـــاهـــا
فــتــلــقــفــتــنــي س ــوح ـ َـه ــا
َ

بحرها
غنيت أســبــاب اهل ــوى يف
َ
ونحت من قمم اجلبال قصـائدي
ُّ
اﻷول

وشجاها
كم قد شجاين ،يف املنى،
َ
ـواهــا
ط ــه ــر َا تــعــيــد احلـــب يف مــثـ َ
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صــلــيــت يف حمـــرا َهبـــا مــتــع ـ ّبـــــد َا

إالهـــا
ال أشــتــهــي طـــول املــــدى َ

ومحــلــتـ َـهــا يف خــاطــري أغنيـــة

ـراهــا
َهــامــت تقبل يف اخلــلــود ثـ َ

أستلهم العشق اجلميل عىل اجلــوى
ذوبــت أشجان الصبابة واهلـــوى

هــي كعبة الــدنــيــا وأحـــام املنـى

عثراتـــها
اليوم قامت من لظى
َ

صداها
وأعــيــد يف سمع الــوجــود
َ

مغناها
ذكــرهــا ،والــعــشــق يف
يف
َ
َ

ـاهــا
ـرهــا ورعـ َ
َهـــام الــفــؤاد بــســحـ َ
وبناها
رصوحها
كي تستعيــد
َ
َ

()18

ففي هذه القصيدة جتسيد رائع للعاطفة الوطنية والوجدانية ااملتأصلة يف نفس

الشاعر وحبه لعدن الذي ارتبط منذ الصبا ،وقد أخذ جيمع يف القصيدة كثريا من

الذكريات احللوة وقد بلغ يف الوصف أوجه ،ألن صورة عدن تبقى جمسدة يف قلب
الشاعر اهلمداين التبارح ذاكرته حيثام ذهب وأينام اجته.

ويف ديوان الدكتور أمحد عيل اهلمداين قصائد أخرى يتشوق فيها إىل عدن

مسقط رأسه ومرتع شبابه ،وليس من سبيل لإلحاطة يف بحثنا هذا أو استقصاء

رضوبه وأنامطه ولكن النظرة املتأنية تسلمنا إىل الوقوف عىل نامذج شعرية اختذت
من عدن ميدان ًا لرصاع العواطف والوجدان.

ولزم علينا يف هذا البحث أن نعرج عىل قصيدة ألحد رموز جامعة عدن وهو

أحب عدن بشكل عام وجامعتها بشكلٍ
الشاعر الدكتور مبارك حسن اخلليفة الذي ّ

خاص وهي اجلامعة الذي سخر كل ما لديه من جهد من أجل طالبه وتالميذه طيلة

ثالثني عام ،وهذه العرشة الكبرية ربط بني حبه لعدن وحبه للخرطوم ،تلك املدينة

املعشوقة من لدن شعرائها ،واملميزة عن غريها من كربيات مدن العامل العريب.

فهي وإن كانت تشرتك معها يف الطابع العريب واإلسالمي ،فإهنا تتميز عنه

بطابعها اإلفريقي العريق الضارب بجذوره يف أعامق السودان.
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ولعل هذه امليزة ،هي التي جعلته جيمع بني ذكره للمدينتني العربيتني غري أنه

حب ملدينة عدن فوصفها وصف ًا مجي ً
ال
يف قصيدته هذه قد عرب عام جييش يف قلبه من ٍّ

ملالحمها ومعاملها ولكل مباهجها ومكوناهتا احلضارية ،وربام ذلك ناتج عن شدة
ارتباطه هبا وبأهلها ،طيلة تلك املدة التي عاش معهم بحياة حرة وكريمة مل يشعر
يوما واحد ًا أنه قد فارق املدينة التي أنجبته.

ونشأ فيها وأقوهلا دون مبالغة بأن أحدا من الشعراء العرب املحدثني مل يعشق

جتسدت يف
مدينته ،كام عشق هذا الشاعر مدينة عدن ،فهي مدينة عربية متميزةّ ،

شعره ويف حديثه وبروحه وقلبه ،عشق ربوعها ومتلكت مهجته ،واستنطق األمواه،
ٍ
أبيات من قصيدته (عدن هواها قد متلك مهجتي):
إذ يقول يف

عـــدن تــوشــح بــالــغــرام فتاهــــا

عــدن هــواهــا قــد متلك مهجتــي
ِ
احلــســان تباهــــى
ـن
وبــح ـ ِّبـ ِـه ب ـ َ
ِ
ِ
املسحور سطر عشقه
الساحل
يف

الــرمــل حيــلــم ،إذ ذكـــرت هــواهــا

والــنــاس والقمر املــنــر وبحرهـا

وجــبــاهلــا الــشــا وطــيــب ثــراهـــــا

عــدن هــواهــا قــد متلك مهجتــي

باحلب أسعدت الــفــؤاد ،وهــا أنـا
ِّ

باحلب ذللت الصعاب؛ ومل أعـش

حــي الــرشــيــد يــي بــيــوم لقاهـا

إين عــشــقــت ربــوعــهــا وســاهـــــا
ـب قــد نلت املــنــى ورضــاهــا
بــاحلـ ِّ

نجواك ،إال استنطق األمواهـا

()19

عودنا الشاعر مبارك حسن اخلليفة بأسلوبه الشعري املتميز يف قصائده
وقد َّ

بشكلٍ عام ،ويف عدنياته (عدن هواها قد متلك مهجتــي ،الربيقة يف املساء ،البعد
يا عدن ،يا بنت ذي يزن ،صاحبي اجلميل ،سفينة الصحراء يف الشيخ عثامن ،عدن
ُ
يصف بخلجات قلبه،
اجلميلة ،قلبي توزع..إلخ)( )20أن يطلق للخيال عنانه ،فهو

ُ
املتيم ،وهبيجان
وحيب بكل حواسه ومشاعره،
ُّ
ويتغزل بحبيبته عدن تغزل العاشق ّ
اﻷول
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موج عاصف من دون توقف ،يبدو أن ما وراء هذا احلب شيئ ًا أكرب وأسمى خيتلج

يف وجدانه ،ففي وصفه تبدو ترانيم الرشيف الريض يف حجازياته ،يف حني تطغى
عليه عاطفة املتنبي يف سيفياته وحنينه وأمله يف كافورياته.فحبه لعدن امتزج بحبه

للخرطوم التي غادرها ومل يعد إليها منذ ثالثني سنة.

وهناك قصيدة مهمة ورائعة للشاعر عبداهلل فاضل فارع بعنوان (عدن العىل

واملجد) ،ومن عنوان قصيدته حيدد الشاعر منزلة عدن ومكانتها يف قلبه وروحه،

وأحبته ،فهي املجد والعىل
فأحبها
فهي املدينة التي أنجبته ونشأ فيها وترعرع،
َّ
َّ
والطموح وغريها من الصفات احلميدة التي عرب هبا الشاعر ،فهو يبدع ما شاء له
تعج بالعواطف
اإلبداع وحيلق يف اآلفاق ما شاء له التحليق يف قصيدته هذه التي ُّ
وتضج املشاعر إىل مدينته عدن ومعشوقته التي أحبها ،وقد أصبحت قصيدته فيض ًا
من املشاعر التي ازدمحت فيها صور الذكريات يف خميلته ،إذ يقول فيها:
ِ
فخر الــزمـ ُ
بخلقها ،وتباهـــى
ـان
َ
وإذا اخلــيـ ُ
ـال حقيقة قــد أزلفــت

وليس سواهــا
َعــدَ ٌن َغــدَ ْت عدن َا
َ

ـدن الــعــى واملــجــدُ َّ
عـ ُ
حــل مكاهنا

ف ــوق املــواطــن كــلــهــا ،وتناهــي

فاختالت األرض البسيطة عــزة
مقرى الغريب وعز من سكنوا هبـا
وإذا نـــأى عــنــهــا ،حــواهــا قلبه

وأذاب نــور العني يف استحالئهـا

وه ــي اجلــديــرة بالسمو بــكــل ما

مــن بعدها كــل املــدائــن والــقــرى

(مضت السنون ،وماأتني) بمثلهـا
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ملــا ت ــب ــدَّ ْت يف اخل ــي ـ ِ
ـال رؤاهـــــــــــا

سم َهــا
وسمت تباري يف السمو َ
مــن ع ــاش فيها ال يــريــم ثراهـا

مغنى هـــوى حتــلــو بــه ذكــراهــــــــا
واخــتــار نــبــل الــقــول يف نجواها

تــلــقــى ب ــه نــفــس الــكــريــم مناها
مثل اإلمــاء ،يــرن خلف خطاها

ولقد أتت فعجزن عن مثالها
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عبوا عام أملته عليهم
لقد كان للشعراء األكاديميني نفس ًا شعر ّي ًا مهام فقد َّ

قرحيتهم عن املدينة التي أحبوها وسجلوا كل ما حيلو هلم من معان ودالالت
جسد أسمى معاين االرتباط بمدينة عدن ،فجاءت
عن هذا احلب األبدي الذي ّ
قصائدهم ملبية لطموحهم .فالشاعر الدكتور سامل حممد عبد العزيز تلوعه غربته

عىل العودة إىل عدن التي يبدو أنه غادرها وغاب عنها ألسباب وجيهة ويبدو أن
دراسته اجلامعية ببغداد كانت السبب األول يف فراق الشاعر ملعشوقته عدن بدليل

ذكره لبغداد والرصافة واملها والوصل والشوق الذي كان يتغنى به الشاعر العبايس

عيل بن اجلهم غري أن الشاعر سامل عبد العزيز ظل مرتبطا بعدن ،ولن يستطيع أن
ِ
وآالمه العميقة وهو جيري املوازنة
عب عن أحزانِه
ينساها ،وال شك يف أن الشاعر قد ّ
غري املتكافئة بني وطنه (عدن) الذي استودع فيه وبني أرض الرافدين التي كتب اهلل
عليه أن حيل فيها ،إذ يقول يف قصيدته (البدَّ من عدن):
البـــد مــن عـــدن ،ربـــى ومياهــا

مــهــا نــــأت أم ــواه ــه ــا وربــاهـــــا

إمــــا تــغــيــبــهــا األحـــبـــة غفلــة

عـــــادوا رساعــــا يــلــثــمــون ثــراهــا

فــهــي الــوثــاق ملــن تــعــرف أهلها

وتــعــلــقــتــه ،بــشــيــبــهــا وصــبــاهــا

مــن را َمــهــا ،أضحى أســر دروهبــا

ل ــو زارهـــــا ،مــــرا ،حــبــيــب عــابــر
مـــاذا جــنــت عـــدن عــى أســتــاذهــا
عـــدن بــقــلــبــك؟ أم تــــراك تركته
إن تشتكي عــدن الصبا بغدادها
مجـــــت لـــيـــايل اهلـــــم يف أبــيــاهتــا
َّ

عد ،يا زمــان الوصل يف أوصاهلـا
اﻷول

أنـــــى تــــوجــــه ،ال يـــــرى إالهــــا
حط الرحال هبا وعاف سواهـــــــا

حــتــى ســـا ق ــاع ــات ــه ،وســاهـــــا
وســلــبــت مــنــهــا قــلــبــهــا ورنــاهــا

هاجت رصافتها شجا ،ومهاها
فتهددهتا بـ (الضحى) وبـ (طـــه)

وأعــد إليها شــدوهــا وشــذاهــا
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وللشاعر قصيدة أخرى بعنوان (عدن) يقول يف أبيات منها:

قـــرنـــت
يــــا قـــبـــلـــ ًة مـــنـــقـــوشـــ ًة
ْ

ٍ
عـــــدن قــلــت يف عَـــــدَ ِن
ج ــن ــات
ِ
ِ
باليمن
العشق
يف األرض وشــم

أهـــــوى ش ــم ــوخ املـــــاء يف جــبـ ٍ
ـل
ٍ
ســاحــرة
أهــــوى اهلــــوى يف ع ــن

يـــرى شــمــوخ األهــــل وال ــوظ ـ ِ
ـن
ِ ()23
شــدت حطام القلب يف ع ــدن

إن يـــســـألـــوين أيـــــن يــــا َعــــدين

أهــــوى مــــرايس الــبــحــر تــفــتــح يل

بـــــوابـــــة الــــدنــــيــــا بـــــا ث ــم ـ ِ
ـن

لقد اهتم شعراء القصيدة العمودية اهتامم ًا كبري ًا باملوروث األديب فأولوا القيم

املوسيقية املوروثة عناية فائقة؛ وعىل النهج نفسه الذي شغل به الشعراء القدامى
ويتجىل ذلك عن طريق التزامهم أوزان الشعر العريب التي جاء عليها املوروث

الشعري بمختلف بحوره.

فلقصائد الشعراء العباسيني املشهورة مكانة يف نفوس شعراء القصيدة العمودية

ويؤكد أمهيتها مالحقة ٌّ
كل منهم أجواءها وصورها موظف ًا إياها للواقع الذي يعيشه

الشاعر .لذا فإننا نجد يف القصيدة العمودية كثري ًا من الرتاكيب واإلشارات التي
تومئ إىل الرتاث الشعري القديم وبتقنيات فنية جديدة.

حبا ملدينته ،ومن أكثرهم
ويعدّ علوي عبداهلل طاهر هو اآلخر من أكثر الشعراء ّ

لونـها بمختلف مشاعره
وصفا هلا وجتسيدا لتفاصيلها الداخلية واخلارجية؛ إذ أنه ّ
اخلاصة فرحا وحزنا ،إذ يعرب يف قصيدته (عدن َا عشقت) مؤكدا مدى إخالصه َهلا

والتي تعد هذه املدينة معشوقته الوحيدة وحبيبته التي ال يستطيع أن يعيش من

دوهنا ،فهي املدينة التي أنجبته ونشأ فيها ،وترعرع عىل أرضها ،فتعلق قلبه بحبها

وال يريد أن يبارحها بدليل قوله:
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هبـــواهـــا
عـــش بـــالـــغـــرام مــتــ َّيــا
َ

ـواهــا
عــدن ـ َا عشقت وال أريـــدُ سـ َ

حلديثها
أصــغــي بكل جــوارحــي
َ

رضــاهــا
فــتــخــالــنــي ثــمــا يــريــد
َ

بحارها
نظفت بــاحلــب اجلميل
َ

آذاهــــا
وبــحــر َهــا أحــرقـــــت مــن َ
ِّ

بعشقها
قلمت أظــفــار الــزمــان
َ

ســاهــا
وال ــع ــش ــق يــكــنــفــه جمـــر
َ

ـاهــا
ونــقــشــت بــاإلزمــيــل جمــد عـ َ

ورســمــت بالقلم الــريــف مجاهلَا
سدها
وحفرت يف صخر الطويلة
َ

مـــاءهـــا لظامها
وبــقــيــت أحــفــظ
َ

ووثــبــت لــأمــر العصيب منفذ ًا

إيــــاهــــا
أمــــــر اإللـــــــه حمـــــــررا
َ

روعـــت داهــيــة اخلــطــوب مقاوم ًا
َّ

عــدن تــرف َهبــا القلوب ترفقـــ َا
عشيقــــها
يا حبذا عــــدن كــأن
َ

ـاهــا
أعــــداءهــــا ،مــتــمــرس ـ ًا بــربـ َ
َ
شــذاهــا
لــيــعــطــر الــتــاريــخ ريـــح
َ
لــغــنــاهــا
وتـــر ُيــــــر ِّدد نــغــمــة
َ

()24

وال شك يف أن الشاعر الدكتورعبد الصاحب مهدي عيل كان من األساتذة

عب عن حبه لعدن،
العراقيني الذين قاموا بالتدريس يف جامعة عدن ،وكان قد ّ

ورباها ،إذ يقول يف قصيدته (عدن بقلبي):
وبحارها
وسامها وجلبا َهلا
وألرضها
َ
َ
َ
َ
وســاهــا
أرضـــهـــا
عـــدن بــقــلــبــي
َ
َ

وربــاهــا
ـاره ــا،
َ
وجــبــاهلَــا ،وب ــح ـ َ
ومياها
فيسيل شــهــد َا ،ال نــدى
َ

واملـــوج ،إذ يصحو عــى شطآهنَا
ويالمس اخللجان ملسة عاشــــق

وشــفــاهــا
ولــــه يــقــ ُّبــل وجـــنـــة
َ

والــطــيــبــون املــفــعــمــون بشاشـة

شيخها وفتاهــــــــا
من أهل عدن
َ

بــــــها
والساحل الذهبي ،إذ يزهو
َ

الــزارعــون احلــب يف حدقاهتـــم

الباسطون ،كام السواحل أذرعــ ًا
اﻷول

جــيــدهــا وتبـــاهى
وبـــه تــألــق
َ

تــراهــا
فـــرى صــفــاء الــــود حــن
َ

لقاها
عــنــد الــلــقــاء ،فــيــا لطيب
َ
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مــن يل بــعــدن فالبعاد أرضبــــي

ـاهــا
والـــــروح داع لــلــوصــال دعـ َ

ليــت الزمان يعود عـودة منعــ ٍم

ومساهـــــا
صبحها
فأرى بعــدن
َ
َ

من يل بصحب ال أمل حديثهــــم

ـذاهــا
وجمــالــس نــشــوى يــضــوع شـ َ
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فعدن عند الشاعر هي زهرة ،وأغنية وقصيدة ،وشمس تفرع كأس الضوء

يف بدرها ،وهي مدينة السحر التي تنام فيها حجرات الذهب وتضاء بالفجر

وبالنفوس .ويقول الشاعر عبداهلل عبد الرحيم باوزير يف قصيدته (عدن احلبيبة)،
والقصيدة عىل الرغم من قرصها فهي تعرب عن لوحة مجيلة عن عدن احلبيبة ،فكأنه
يشبها بامرأة مجيلة يتسابق إليها العشاق ويقبلون مياهها وثراها ،ويطرزون ذلك يف

حبهم وعشقهم هلذه احلبيبة ،فتعد هذه اللوحة
قصائدهم بام حيلو هلم معربين عن ّ

من أمجل ما قيل يف عدن ،وهي من القصائد التي سيكون هلا باع يف قصائد الوصف
يف الشعر العريب ،إذ يقول:

ـاهــا
ســقــط الــنــدى لــيــاَ ،فقبل فـ َ

ِ
ـداهــا
مــا احــتــوتــه عــى الــلــقــاء يـ َ

الصباح ورنـــَّـقت
حتى إذا طرق
ُ
نــزلــت إىل شــط الــغــديــر فتيــَّـة
عــــدن وأي مــديــنــة رشقــيــــــــــ ٍـة

لقاها
وبــســاحــل الــعــشــاق كـــان َ

بسطت له بسط الغرام ،وأسدلت
ٍ
عاشـــق
يرمقها بمقلة
والــبــدر
َ

ـواهــا
مــن حــولــه األس ــت ــار يف مــثـ َ
ٍ
ـواهــا
مــن
كــــوة يف احلـــر دون سـ َ
َّ
وربــــاهــــا
ألــــوانــــه خ ــل ــج ــاهنَ ــا
َ
وسناها
سنائها
حفلت ببعض
َ
َ
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شهاب ،يف قصيدته (أن َا
وكذلك تكرر الوصف عند الشاعر عمر علوي بن َ
ٍ
أحب) ،وفيها يتجىل الشعور بالغربة واحلنني إىل عدن يف ٍ
واحد  -كام يبدو -
سبب

هو الرحلة يف طلب العلم ،وال شك يف أن احلنني إىل عدن يتبعه احلنني إىل األحبة
واألهل واألصدقاء ،إذ يقول يف هذه القصيدة:
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هي من أحــب ،ومــن َهبــا أتبــاهى

هي وردة يف داخــي قد ضوعــت
عــدن التي يعني قصيدي رامـــــز َا
ـرهــا مرتنمــا
مــا عشت أمحــل ذكـ َ
وأخـــال مــا طــر يــرفــرف حاملــــ َا

عـــدن الــتــي وعـــد اإللــــه عــبـــــاده
أستاذ شاقك ساحل ،إذ َهاجني
أنس ،لكن تلك أوقات مضــت
إن َ
ُ
الـــزمـــان وأنــنــي
فيها يل ابتسـم

بجفاها
بــصــدودهــا،
بــوصــاهلَــا
َ
َ
غـــذاهـــا
فــــدم الـــســـويـــدا طـــاملـــا
َ
ـاه ــا
ـاده ــا وملـــيـــس أول ــي ـ َ
ب ــس ــع ـ َ
ذكـراها
وأراه شعـر َا صاغنـي
َ

لــقــيــاهــا
إال حيــــن جـــــوى إىل
َ
أراهــــا
فــعــســى غــــد ًا يـــوم املــعــاد َ
ـاهــا
وجــــدٌ إىل مــغــنــى ربـــى دجـ َ

ـاهــا
يف بــابــل الــفــيــحــاء ل ــن أنــسـ َ
()27
آهــــا
لــم أ ْلـ َفـــــــ ُه إال يـــر ِّدد َ

وقد أفصح الشاعر املبدع كريم سامل احلنكي يف قصيدته (ياعاشق ًا عدن ًا) عن

ح ِّبه وعشقه املتفرد حلبيبته وعشيقته (عدن) ،معرب ًا ّ
عم متتلكه من مجال ترسخ يف
ِ
مالحمها وخصاهلا ونسيمها وثراها،
خميلته بمقومات مجالية وملسات فنية متفردة بكل

احلفية اجلميلة التي استوطنت قلبه ومل تبارحه ،إذ يقول:
فهو عاشق لعدن ّ
وســاهــا
أرضـــهـــا
عــــدن ،بـــريـــ َا
َ
َ

ـراه ــا
بــجــبــاهلَــا ،ونــســيــمـ َـهــا ،وث ـ َ
ـواهــا
حـــذر الــبــعــاد ،مــازمــ َا نــجـ َ

وبشطها الذهبي ،ما َهاجت بـــه
َ
ٍ
شاعــــر
تزهو بسكاهنَا ُحشاشة

األمــواهــا
نــجــواك ،إال استنطق
َ

خرصها
وببحرها الغاوي ،يطوق
َ
َ

أفيائها
بــمــســارح األشــجــان مــن
َ

وتقول ،إذ شوق األحبة كامـــــ ٌن
يا عاشق َا عدن احلفية ،إن تكــــــن

أربـــع
وثنت عنانك ،دون قلبك،
ٌ
َ
قلبها
وســـط حبة
منها
فــأنـ َ
َ
ـت َ
ُ
الزمـــان طيوبــ ُه
ومتى أعاد بــك
اﻷول

ـداهــا
بــقــلــوب أهــلــيـ َـهــا ،ومه ــس نـ َ

هبــواهــا
صــــب ،تــبــادلــه اهلــــوى
َ
ٍّ

ـاهــا:
يف ذا َهتـــــا لــكــن تـــي عــيــنـ َ
ـاهــا
ش ـ ّطــت بــك األيــــام عــن دنــيـ َ
ـواهــا
أخـــرى ،ســوى قــاعــا َهتــا وسـ َ

ومساها
صبحـــها
كاحلب ،متأل
َ
َ
()28
رباها
ال قتــك بالرحيان كـــــل َ

181

عدن في ال�شعر العربي الحديث
وإذا ما نحن حاولنا اإلرصار عىل تلمس موقف جدي ووجيه من (عدن) لدى

شعراء العرب يف العرص احلديث يف مطلع القرن العرشين فإننا ال نجد  -بحسب
اطالعنا  -سوى إشارات عابرة ،أو مالحظات تسجيلية عامة لعدد قليل من شعراء

العرب ،إذ مل يشغلهم من عدن كمدينة مجيلة يف أقىص اجلنوب الغريب من جزيرة

متميز ًا كل التاميز عام سبق ،لكونه هياجم احلكام الذين
العرب فإن هناك اجتاه ًا آخر ّ
عبثوا هبا برضاوة ودون مهادنة .معتربا مجال (عدن) بؤرة لفسادهم السيايس والقهر
والال عدل ،فجامهلا جلب الويالت هلا .إذ يقول عبده حييى الدباين يف قصيدته (عدن
اجلامل وإنام):

عدن َهبا اللحن اجلميل تبــــاهى

ـاهــا
أهــــدي
إلــيــهــا حــلــيــة وكــسـ َ
َ

عــدن هــي األنــثــى أغـــاين روحـ َـهــا

ـاهــا
أح ــى وأصــفــى مــن رحــيــق ملـ َ

بـــأرضـــهـــا
ل ــك ــن ــه مل يــســتــقــر
َ

ـداهــا
قــد كـــان طـــرا ســابــحــا بــمـ َ
ـاهــا
ذاك اجلـــال هــو الـــذي أشــقـ َ

عـــدن اخلــصــوبــة واجلـــــال ،وإنــا
ِ
ـرب حــسـ ٍ
بأهـــله
أرض
فــلـ َّ
ـن قــد َّ

ـاهــا
ولـــــرب قــبــح قـــد أعــــز جــبـ َ

ووليها
ابنها
الشعيبــــي
هـــــذا
َ
َ
ُّ

صباها
فيها يعيـــد
َ
أهــا بــه َ

ٌ
عــــدن ستبقى حلمنــــا
لــكــنــا

وضحاها
فجرها
وغ ــد َا سيطلع
َ
َ

()29

فالشاعر يرى يف عدن اخلصوبة واجلامل ،ولكنه يرى أن مجال هذه املدينة هو

وغي كثري من مالحمها اجلاملية،
الذي جلب لعدن وألهلها الويالت
َ
وأشقاهاَّ ،

ولكنه رأى يف حمافظ عدن الدكتور حييى الشعيبي األمل الذي يعود هلذه املدينة
مجاهلا وصباها الذي تباهت به ،لقد تكررت آهاته التي جاءت نفثة مصدور ولوعة

مفجوع بأعز ما يملك ،وقد اختار لتحقيق االنسجام واملوسيقى يف أبيات قصيدته
اهلاء رو ّي ًا وجعل الردف والوصل حرف املد األلف.

182

�أ .م .د .ف�ضل نا�صر مكوع
وحني جاء دوري فقد كتبت الشعر يف عدد من قصائدي قلت واصف ًا ذالك يف

كل ما خيتلج يف خميلتي وما جييش يف جوانحي فعربت عن ذلك يف قصيدتني األوىل

بعنوان (موطن اليمن) والثانية بعنوان (عدن حيايت):

فعدن عندي لؤلؤة القدير ودرته الفريدة .وقد شهد بذلك كل من زارها قبل

أبنائها فام من سائح مر هبا إال ورآها قطعة من جنات النعيم ،وأنا قلت يف إحدى
القصائد معرب ًا عن مجال عدن وحبي املتدفق هلا يف قصيدة عنواهنا:
أنوار ومن عَدَ ِن
من َموطِ ِن ال ُي ْم ِن
ٌ
ِ
منبع َها
عــز
تبنى أصــال ـ ُتـ َـهــا مــن ِّ
ٍ
َ
شائبة
دون
هــواهــا
حــور ّيــ ٌة يف
َ
ـــو يسألني
ومــا أرق
النسيم ْ
وه َ
َ
فيها يــطـ ُّـل مــن تط ّل ِع َها
واخلـــر َ
ُ
ِ
وال شبي ٌه هلَــا يف الــكــون أمجع ُه

النرش طالَّع ًا عىل ال َفن َِن
يزكى َهبا
ُ
الـــروح آمـــاالً بــا ِ
ثمن
وتــشــري
َ
مــن جمـ ِـد َهــا نستقي ن ــور ًا وتبهرين
عن وهج أيلول أو ترشين ذي ِ
يزن
ِ
وجه َها الف َّي ِ
غمرين
والنور من
اض ُي ُ
ُ
الروح تستهوي وتسعفني
مجاهلَا
ُ

()30

وقلت يف أبيات أخرى من القصيدة نفسها:
منسكـب
احلب
قالوا عشقت
ُ
ٌ
وقلت ُّ

مـــادام نُــور الــفـ ِ
ـؤاد يف هــوى َعــدَ ِن
َ َ َ ُ

َعـ ٌ
نـهواها وننشدُ َها
احلب
ـدن هي
َ
ُّ
يف كن ِ
ْهه حتتمي ،ترنو وتسأ ُلني

الروحقالت:قلبكمسكني
واختارت
َ

لرايتها
ـت عــدْ نــ ًا وتــكــري ـ ًا
أحــبــبـ ُ
َ

ِ
اليمن
سامها وحــدة
حني علت يف
َ
طهرين
قالت حبيبي الذي
ِّ
بالعز َّ

()31

وال شك يف أن هذه القصيدة نظمت عىل غرار قصيدة عصامء لشاع ٍر ٍّ
فذ من

عاملقة الشعر العريب وفحوله املشهورين ،خليفة املتنبي وحفيده إنه الشاعر العريب
الكبري حممد اجلواهري (يرمحه اهلل تعاىل) ،وقد كان للمعارضات نكهة مميزة يف الشعر
اﻷول
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العريب ،وسبق ان ذكرناها.
بطبيعتها
حبها األبدي ملدينة عدن اجلميلة
َ
وقد َهاجتني قرحيتي ثانية لتؤكد َ

وأوصافها التي تعددت وتنوعت فهي من دون شك
ورونقها بتسمياهتَا
اجلميلة
َ
َ

بالد العرب السعيدة و ( ُفرضة اليمن) وسمدان ومعادن اللؤلؤ ومغاصه إو منارة
وإشعاعها و حارضة العلم والوحدة والنضال والسالم فهي ثغر اليمن
احلضارة
َ

الباسم وحضن اليمنيني الدافئ ،فض ً
سامئها علم
ال عن أ َهنا املدينة التي رفرف يف
َ
وحدة اليمن الكربى عالي ًا وخ َّفاق ًا يف  22آيار 1990م ،فسجلت لعدن قصائد

أحبت عدنا ،جنة عدن» ..فض ً
ال عن توظيفها
عديدة منها« :عدن العشيقة واحلياة،
ُ

يف أكثر من ثالثني قصيدة ،وقد أخذت نصيب األسد يف مرسحيا يت الشعرية
وأفردت مرسحية «عرس الرحيان» جلامعة عدن .ولتاريخ هذه املدينة العريقة بعراقة
أهلها الكرام أهدي قصيديت املعنونة بـ (عدن العشيقة واحلياة)
بتقواها
حــور َّيــ ٌة ال تضاهى يف تط ِّل ِع َها تلك التي ترتقي دومـــ ًا
َ
هيواها
القلب
أنشدها أسمو بعدْ ٍن وهــذا
غريها أبــد ًا يف الكون
ما
َ
َ
َ
ُ
ِ
أحببتك يــا ربــى اآلمـــال مبته ً
ألقاها
ال يا خري من يف سامء العرب
َ
حناياها
إن أصحر الغيث أو ج َّفت منابع ُه تفيض روحــي وتسقيكم
َ
()32
ِ
َي ُّ
فيض مهجتِ َها
يسيل رقرا ُق َها من
مرعاها
طاب
بث فيكم عيون ًا
َ
َ

ٍ
وأسلوب جديد
وإذا ما انتقلنا إىل قصائد أخرى طرقتها أكاديميو عدن،

وبشكلٍ مغاير لسابقه اختذ من الشعر احلر (شعر التفعيلة) نمط ًا ،فإن املضمون قد

ال يتغري كثري ًا عن سابقه ،ومن دراستنا فإن الشاعر الدكتور مبارك حسن خليفة كان

أكثر وصفا ملأساته حينام لوعته مرارة الغربة وهو يف التيمور بأمريكا سنة 1999م،
إذ أحس بمرارة الفراق وشدة أمله من هذا البعد الذي حال بينه وبني حبيبته عدن إذ
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يقول يف قصيدته البعد يا عدن:
البعد يا عدن

والشوق واحلنني والشجن

متور يف مشاعري
يف غربة أعيشها

وأكتوي بعيشها

لو كان يل

أن أوقف الزمن لكي أعود حيثام تركها
لكي ال تفوتني يف حبها
دقيقة الزمن

ويقول يف املقطع األخري:

سمعت هنا يف بالد اجلليد

سمعت النداء

فشع بقلبي حب عدن

وسحر عدن
ودفء عدن

فذاب اجلليد وذاب الشجن

وعاش بقلبي رجع الصدى

غناء عدن

وسحر عدن
وحب عدن

()33

اﻷول
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أما الشاعر عبد العزيز املقالح فكان من أشد املدافعني عن عدن ،إذ هاجم أحد

السالطني الذين أرادوا القيام بمهامجة عدن تنفيذا ملخططات استعامرية ،فقال يف

قصيدته (عدن..ودونكيشوت) مستبعدا أن يتم ذلك:
بعيدة بعيدة عدن

الشمس يا ملوث اليدين

يا ملوث األفكار والبدن

أقرب من عدن
ويقول:
عدن..

بعيدة املنال

أبعد أن تلمسها
أبعد أن تنال

()34

وكذلك احلال تكرر عند الشاعر جنيد حممد جنيد؛ولكن ليس بغربته بل بتقبيله

هلا ومعانقتها بأسمى أوارص احلب واملحبة يقول يف قصيدته (صباح احلب سيديت

عدن):

للموج يف شطآن قلبي
لون أعشاب اهلوى

وحكايات األمواج

رقص حتت أحالم الشجر
رسمت نوارس بحرنا

أفقا موشى بالندى
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وتشابكت كل النجوم عىل مدار حولنا
ويقول:
عدن بالد اهلل..جنتنا التي يف األرض

من بني املدن

عدن سامء الروح

هتطل نسمة..سلوى ومن
عدن هديل القلب

ٍ
ودفء مطمئن
يعربنا عىل وت ٍر

ٌ
احلب شنق ًا
عدن فتاة ع ّلمتنا َّ

فوق أعمدة الوطن

()35

وخالصة القول إن كثري ًا من الشعراء األكاديميني قد ولدوا يف عدن ونشأوا هبا

وترعرعوا ىف هواها وخلجاهنا وبساحلها الذهبي ،ونسيمها ،وتنسموا هواء عدن
ورشبوا من مياهها ،وأكلوا من خرياهتا ،وصاحبوا واستمعوا إىل علامئها وكبارها

ومفكرهيا ،واستمع اجلمهور إليهم – أعني شعراء عدن  -بشغف زائد ،وما انطلقوا

منها إال عادوا إليها بشوق وحنني مهام تكن املغريات يف بالد اهلل الواسعة ،فال يرون
أمجل من عدن مكان ًا آخرا ،لقد كان خياهلا بصهارجيها وخلجاهنا وساحلها الذهبي
ونواعريها ال يبارح أحد ًا منهم هنائي ًا .فهي عندهم أفضل من كل ما نراه من الفتنة
واجلامل والسحر.

اﻷول
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عدن يف �شعر املر�أة:
ومل تغب عدن عن الشعر النسوي وال سيام من الشواعر اللوايت ارتبطن هبا

روح ًا ووجدان ًا منهن :الدكتورة اعتدال الكثريي يف قصيدهتا (عدن اآلرسة)،

والدكتورة ابتسام املتوكل يف قصيدهتا (كل بحر جتيء عدن ،ليس إال عدن) ،وغالية

عيسى يف قصيدهتا (السحر يف عدن) ونبيلة الزبري يف قصيدهتا (عدن الغجرية ،وليىل
اهلان اهلاجري يف قصيدهتا:نشوة عدن) ...وغريهن من الشاعرات اللوايت مل يفردن

قصيدة لعدن ولكن ذكرن عدن يف ثنايا قصائدهن(.)36

ومع علمنا من أن الشاعرة املوهوبة الدكتورة اعتدال عمر الكثريي هي من

ضمن الشعراء األكاديميني إال أننا قد صدَّ رنا هبا الشاعرات عىل وفق العنوان املحدد

أعاله ،فقد عربت بقصيدهتَا (عدن اآلرسة) عن املعنى األوسع ملدينة عدن وانسيابه
سواها ،وهكذا جتسدت عدن
يف روح الشاعرة فال حياة َهلا من دون عدن ،وال حب
َ

يف قلب الشاعرة يف قصيدهتَا ،كام نجد براعتها يف استعامل اللغة العربية استعام ً
ال

محاسي ًا رائع ًا يف تعلقها بمدينة عدن ،إذ تقول:
شعري ًا غنائي ًا ،كام ترسم شعور ًا وطني ًا
ّ
ـاهــا
نــــادى فـــــؤادي
حــبــهــا ،فــأتـ َ
َ

وهـــواهـــا
هيــفــو لــنــيــل وصـــاهلَـــا
َ

فمحت دمــوع الشوق وابتسمت

سناها
وكسته نـــور َا مــن خــيــوط
َ

ولو
وكسا شعاع الشمس
خدهياْ ،
َ
ـزورهــا
يــامــن أتــيــت ربــوعـ َـهــا لــتـ
َ

ـاهــا
َون ســيــدُ الــلــيــل املــتــيــم فـ َ

عطرها
يقبلها ويــنــشــق
وهـــوى
َ
َ

لـه حورية قفزت من األمواج ،فامـ

إن كنت ال تــقــوى عــى هجراهنَا
هيــيــم بح ِّب َها
عـــدن تــك ـ ِّبـ ُـل مــن
ُ
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ـراهــا
وهلَــا؛وبــلــل بالدمــــــوع ثـ َ

تلقاها
ـتـــدت أيــادي الشط كي
َ

ـذاهــا
حين َا ،وتقطف
وردهـــا وشـ َ
َ

ـواهــا
أو وصــلـ َـهــا ،فــحــذار أن هتـ َ
أرساه ــا
يطيق العتق مــن
مــن ذا
ُ
َ
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سناها مقلــتي
أنا مذ فتحت عىل
َ
نسيانـها
وعرفــت أين إن أر ْد
َ

ـواهــا
ُ
وعــرفــت أين لــن أحـــب سـ َ
أنساها
ونسيت نفيس ،قــــط لـن
َ

()37

وواضح أن الشاعرة يف قصيدهتا هذه مجعت بني الصوت والصورة الثابتة

واألخرى املتحركة (نادى فؤادي حبها فأتاها ،وهوى يقبلها ونشق عطرها...

ومدى التفاعل مع عدن ومجال طبيعتها وحركته مع ربوعها وأمواجها ووردها
وشذاها ودموع الشوق بللت ثراها ال متلك يف آخر أبياهتا أن جتعلها  -أي عدن -

مقربة منها عىل نفسها.

وللشاعرة غالية عيسى قصيدتان مجيتان يف عدن األوىل بعنوان (حديث القلب

ٍ
أبيات منها:
عن عدن) تقول يف

رنــــــــن الــــقــــلــــب حــــدّ ثــــنــــي
ٍ
ٍ
وأمــــــطــــــار
بـــــحـــــر
وعــــــــن

الــــقــــلــــب يف ش ــغ ـ ٍ
ِ
ـف
فـــــــراق

وهـــــــا قـــــد جــــشــــت حـــامـــلـــ ًة

عـــــن األحـــــــــام عـــــن وط ــن ــي

يـــــلـــــوح عــــبــــرهــــا الــــعــــدين
ُ
ِ
الــــيــــمــــن
إىل حمــــبــــوبــــتــــي
ِ ()38
حــديــث الــقــلـ ِ
ـب عــن عـــــدن

عبت فيها عن مدى ذلك اجلامل
وقصيدهتا األخرى بعنوان (السحر يف عدن) ّ

ٍ
أبيات منها
الذي وصفت به مدينة عدن بكل متوجاهتا ،واستعطافها ،إذ قالت يف
تيهي مع الليل ،ناجي النجم والقمرا

وعــانــقــي يف مــدى آفــاقــك املطرا
ٍ
عدن ،حتى غدت سور ًا
بالعشق يف

ِ
ِ
سمرتا
أنــــوار
متـــوج الــبــحـ ُـر مــن
ّ

كــل الــوجــود تــرامــى زاهــي ـ ًا نرضا

واستعطفي زاه ــد ًا تاقت عقائد ُه
ٍ
عدن
إن اخــرار صباحايت لــدى

تط ّيب العمر مــن أنفاسها عطرا

ِ
القمح من أشجارها رحلت
مدائن

يا ربح ال تقفي  ،ال توقفي السفرا

اﻷول
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األمـــــواج يف ٍ
ِ
بحر
متـ ّـوجــي مثلام

وحي من عانق القيعان والدُّ ررا
ّ

()39

وال شك يف أن هذا الكم الكبري وغريه مما مل نذكره بحاجة إىل دراسات وبحوث

كثرية وليس ميداهنا بحثنا هذا غري أن احليز املطلوب لبحثنا يلزمنا أن نقف عند

ٍ
بعض منها بام يتالءم وطبيعة البحث وأمهية النصوص التي نعضد هبا هذا البحث.

وللشاعرة املوهوبة ابتسام املتوكل قصائد مهمة عن عدن منها قصيدهتا (كل

بحر جتيء عدن) تقول يف أسط ٍر منها:
كل بحر جتيء عدن
وعىل مجرها

كل بحر جتيء عدن
فرترشش أرسارها

وتبوح بشطآهنا
إنام

ال تبيح مواجعها للغريب
ومثله ذهبت زميلتها الشاعرة ليىل اهلان اهلاجري يف قصيدهتا(:نشوة عدن) إذ

قالت:

ملء يدي ضياء

يف حرضة احلرف

يمأل غيثاريت صبا
يلبس العشب

وينهض كل صباح
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بالقصائد اجلميلة

كل األمنيات تصبو
إىل الروح

إهنا حلظات من النشوة

عىل أبواب عدن

يف حنايانا الزمان

أغنية عىل ثغر العنفوان

ندى األحباب بني شطآهنا

()40

يف حني عربت الشاعرة نبيلة الزبري تعبريا صادقا عن كثري من األحالم املختزنة

بذاكرهتا احلزينة عام دامهت عدن من حروب ،إذ قالت يف قصيدهتا (عدن الغجرية):
هذه عدن

سفائن عائدة من تعائمها

شفق راكد وقالع أو عرائس مفصلة عىل سعة الشبكة

كيف أحبكام

جرح أفتش يف رسه

عن نزيف يغاويني
ويف آخر القصيدة تقول:

ملاذا نفتش يف عدن يف املرايا التي كرسهتا احلروب

قالت الغجرية:

هذه عدن فاغرقوا حيث شئتم

()41

فهذه القصائد عربت عام متتلكه عدن من شواطئ ومنتزهات ومتنفسات
اﻷول
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وحدائق ومناظر خالبة وخلجان مجيلة ،وطبيعة خاصة قوامها اجلبال والسواحل

احلاضنة والرمال الناعمة ،وأمواج البحر املتالطمة وإىل جانب كل ذلك يظهر مجال

مصايفهااألكثر مالئمة لالستحامم ،فضال عن املعامل األثرية والتارخيية والثقافية

املترشة التي سبق أن ذكرناها ،لتبقى عدن البوابة احلضارية أيقونة الزمان وسحر

املكان.

عدن يف �شعر ال�شباب
وعبوا يف قصائدهم
ومل تغب عدن عن الشعراء الشباب فقد تغنوا هبا وبجامهلا ّ

عن ذلك االندماج العاطفي بينهم وبني مدينتهم عدن مدينة احلب واجلامل ،ومن

هؤالء:عادل قحطان يف قصيدته (عدن) ،وكامل حممود اليامين يف قصيدتيه (أمجل
املدن ،حني التقينا ،عدن التي علقتها) ،وحممد املنصور يف قصيدته (سبع حاالت

لصخرة الوقت) ،وخمتار غالب الدبعي يف قصيدته (عدن ويشء من التحوالت)،
ووضاح اليمن احلريري يف قصيدته (عدن) وغريهم.

ومن قراءيت لشعر اليمن احلديث وحضوري لكثري من الفعاليات األدبية يف

اجلامعات واملنتديات وحتكيمي لكثري من املسابقات الشعرية رأيت أن نخبة من

فنيا وبعضها أفردت هلا أكثر
نجوم الشعر اليمني قد وظفت مدينة عدن توظيف ًا ّ
من قصيدة ،وأخرى تغنت هبا وذكرهتا يف أكثر من قصيدة ،وقد كان للبعد الوطني
حضور يف قصائد هؤالء مجيعهم ،فلم يكتفوا بذكر عدن فحسب بل نلمح إىل
جانبها ذكر ًا لصنعاء وحرضموت وتعز وحلج واحلديدة وأبني ،ومأرب وشبوة،
وذمار..إلخ(.)42

ومن الشعراء الشباب الذين تغنوا بعدن كثريا الشاعر كامل حممود اليامين الذي
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أحب عدن ووصف مجاهلا يف قصيدته (أمجل املدن) ،إذ قال فيها:
أال يا أمجل املدن

ِ
وسن
ويا أغىل بالد اهلل يف صح ٍو عىل
ويا نوارة الدنيا

مدى اآلباد والدهر

ويا قدري الذي أهواه

ما أحالك من قدري

ويا ليالي....
...

ِ
وسن
يا بالد اهلل يف صح ٍو ويف
ويا عدن التي أهوى

رعاك اهلل أحىل عرائس املدن

()43

كذلك سمى الشاعر سامل عوض رموضة ديوانه (جنة عدن) وفيه قصيدة

بعنوان (عدن) يقول فيها:
من اجلو بانت

بالد احلنني عدن

حمط الرحال ،وزاد املحن

يشع من املجد نور املعال
وقلعة صرية

وبندر عدن...

()44

ومما جيب أن نذكره أن هذه القصائد التي دللنا هبا تشكل –مجيعها -جتسيد ًا
اﻷول
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للعاطفة الوطنية املتأصلة يف النفس اإلنسانية ،وكانت مثا ً
ال رائع ًا من أمثلة الشعر
ٍ
صاف يمثل جتسيد العالقة
العريب الغنائي احلديث بام فيها من عفوية وطبع شعري
احلميمة بني هؤالء الشعراء وعدن موطن احلب واجلامل.

لقد وعى هؤالء الشعراء( ،)45رسالتهم اإلنسانية يف املجتمع فجاءت أشعارهم

ليس جتسيد ًا لنزعة ذاتية أو تعبريا عن أسى فردي وجمتمعي ،بل جاءت تعبريا عن
اهلم الشعوري لإلنسان العريب وإحياء بكل أطراف األزمة التي يعانيها الفرد يف ظل
ّ

هذا املجتمع ،وعرضا لقضايا ختص عددا كبريا من الناس ،وتصوير لطبائع شتى
ومآيس عدة ،وهبذا يكون الشعراء قد أدركوا الوضع اإلنساين العام إدراكا جدليا؛

يقـابل ما بني ا ُملثل العليا والغايات املنشـودة من جهة والواقع الال متجانس من
ٍ
جهة أخرى ،ومن أجل ذلك وقف شعرهم كصورة جدلية تشهد حقل التباري بني
القيمة الوقائعية السائدة املفروضة والقيمة املنشودة ،بني الذات يف فطرهتا والذات
التي وقفت أمامها العثرات والعراقيل فأصبحت خائرة القوى مستسلمة العزيمة.

والنتيجة التي يمكننا االنتهاء إليها من خالل هذا العرض هي أن مدينة عدن

ومنذ مطلع القرن احلايل ،ومع تزايد معطيات التكنولوجيا احلديثة فيها وما صاحبها

من تطور حضاري متسارع اخلطى ،مل يرتك للمرء فيها فرصة التأمل اهلادئ،
ومراجعة الذات املتأنية ،جيدها مل تبتعد عن الرباءة العذبة الصافية ومل نجد شاعر ًا

جترأ أن هيجوها أو يتمرد عليها ألهنا املدينة التي مل تفقد اتصاهلا بالصفاء الروحي،
ووثقت عالقتها بمحبيها وعاشقيها وجتسدت يف صورهم نقية أبدية طاهرة.
.....................................

1 .1عدن يف عيون الشعراء .9 ،
2 .2م .ن  ،ص .16
3 .3ينظر :مجهرة اللغة ابن دريد أبو حممد احلسن البرصي (ت ،283/2 )#321واملشرتك،
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1010األعامل الشعرية الكاملة  ،516 -510والقصيدة طويلة نافت عىل مخسني
1111ديوان احلرضاين مجع وتقديم وحتقيق علوان مهدي اجليالين ،ص.195
1212املصدر نفسه ،ص.300
1313من رحلة الظمأ ،سليامن العييس ،ص( )388 -386وكان قد قاهلا يف،1990/12 /2
اﻷول
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وللشاعر ديوان بعنوان (عدن ويف كفيك زنبقة).وله قصائد أخرى منها (أمأل هبا التاريخ،
قصة النفق) ،ينظر املصدر نفسه.383 ،374 ،
1414وديوان كوكب اهلباء ،شوقي شفيق ،ص180-177
1515ديوان (دم الينابيع)عبدالرمحن السقاف ،ص.43
1616ديوان (حدث ذات ُقبلة)حسن عبد الوارث ،ص.64
1717ومن هؤالء الشعراءالذين نظموا قصائد يف عدن:إسامعيل الوريث يف قصيدته (صدى
عدن) ،ينظر :األعامل الشعرية الكاملة ،ص ،170والشاعر حسن بن عبد الرمحن بن
عبيداهلل السقاف يف قصيدة بعنوان (عدن يف نظر حرضموت) ينظر :ديوانه عرب وعربات،
ص  ،159وحسني حممد البار يف قصيدة بعنوان (حتية) ،ينظر عدن يف عيون الشعراء ،ص
 ،250وسعدي يوسف يف عدد من قصائده منها (143منظر ،1منظر ،2الينبوع)415
ينظر :األعامل الشعرية الكاملة ،ص ،415 ،144 ،143وسميح القاسم يف قصيدته (ليىل
العدنية) ينظر :ديوانه ،ص ،152و عبد اهلل الربدوين يف عدد من قصائده منها)شمسان،
أحزان وإرصار ،الغزو من الداخل ينظر:ديوانه ، ،680 ،676 ،391/1وعبد املجيد حممد
األصنج يف رثائه للعالمة احلسن بن عيل العمري يف قصيدته (عدن ثغر لندن) ،ينظر عدن يف
عيون الشعراء ،ص 262 ،260وعبد الرمحن باوزير يف قصيدته (وردة إىل فضاء عدن) ،ينظر
عدن يف عيون الشعراء ،ص ،383والعالمة الشيخ حممد بن سامل البيحاين يف قصائده(:أحن
إليك يا بلد املعايل) ،ينظر عدن يف عيون الشعراء ،ص ،295ونظم عيل حممد لقامن يف عرش
قصائد( :عدن ،حتت الظالل ، ،نجوى الليل ،الزواج يف عدن مهسة يف صرية ،الربيقة ،بني
عدن ،احلسوة ،عىل شاطئ صرية ،يف الشيخ عثامن ،عدن ،عىل رمال صرية ،أشواق وحنني،
ملحمة يف عدن ،العدنية ،قبل السفر ،من قصة معاشيق ،شارع املعىل اجلديد ،الطويلة ،يف
قلعة صرية ،عصيفرة يف عدن ،العدنية ،الليل العيد ،احلياة والعلم ،مع الشعراء ،حنني إىل
البحر ،عدن) ،ينظر :األعامل الشعرية واملرسحية الكاملة،204 ،147 ،110 ،66/1 ،
،509 ،473 ،4 ،417 ،412 ،354 ،344 ،338 ،331 ،287 ،277 ،249 ،226
 802 ،685 ،667 ،601 ،581وعمر حممد باكثري يف قصيدته (صدى سيؤون) ،ينظر
عدن يف عيون الشعراء ،ص  ،283وعمر حممد عمر يف قصيدته (حني أكتبها عدن) ،ينظر
ديوانه(وحدة املكان) ،ص ،حممد حسني هيثم عدد من القصائد منها( :عدن وكان قد أهداها
بقوله« :إىل هيثم ابني ،وله قصائد أخرى منها:عدن ،وعدن عىل بعد عرشين ألف ظالم
وسبع حروب ،وفاطمة العدنية ،وله قصيدة أخرى بعنوان عدن» ،ينظر:األعامل الشعرية
واملرسحية الكاملة ،ص .،369 ،354 ،269 ،237 ،115حممد سعيد جراده يف قصيدتيه

196

�أ .م .د .ف�ضل نا�صر مكوع
(من عدن إىل عامن ،عدن واالحتاد) ،حممد سعيد جراده يف قصيدتيه (من عدن إىل عامن ،عدن
واالحتاد) ،األعامل الكاملة حممد سعيد جرادة  ،126 ،113/1وحممد عبد الوهاب الشيباين
يف قصيدته (عدن) ،وحممد عبده غانم يف قصيدته (ليل اإلياب ،ليل باريس ،القلم العدين،
عىل رمال صرية) ،ينظر:األعامل الشعرية الكاملة ،حممد عبدة غانم ،ص ،173 ،140 ،56
 348وحممد نارص رشاء يف قصيدته (لسيدة الرباكني والبحار) ينظر :ديوان سيدة الرباكني
والبحار ،ص.26
1818ديوان اهلمداين ،ص  ،154وللشاعر قصائد أخرى قيلت يف عدن منها :وطني ،والنرص
العظيم ،ينظر املصدر نفسه ،ص.142 ،111
1919عدن يف عيون الشعراء ،ص.320 -319
2020املصدر نفسه ،وبحسب علمي أن للدكتور مبارك ديوانني خمطوطني وضعهام عند أحد
تالميذه من طالب الدراسات العليا لنرشمها وأن أحدمها خصص للعدنيات ،ومن خالل
تتبعي هلذا البحث أخربين الزميل والباحث احلصيف أمني العلياين الردفاين أن الدكتور
مبارك قد سلمه الديوانني املخطوطني أمانة ،ونحن اآلن نسعى إىل نرشمها بإذن اهلل تعاىل.
2121عدن يف عيون الشعراء ،ص.317- 316واألستاذ عبداهلل فاضل هو من مؤسيس جامعة
عدن وكان أول عميد لكلية الرتبية العليا عند تأسيسها سنة 1970م.
2222ديوان (والعشق أيضا يامن) ،ص.96واألستاذ سال هو من مؤسيس جامعة عدن وكان رئيسا
لقسم اللغة اإلنجليزية بكلية الرتبية العليا جامعة عدن.وينظر القصيدة يف :عدن يف عيون
الشعراء ،ص.315-314
2323املصدر نفسه ،ص .26
2424عدن يف عيون الشعراء ،ص.325-324حني قليت القصيدة كان الدكتور حييى الشعيبي
حمافظا ملحافظة عدن.
2525عدن يف عيون الشعراء ،ص .314- 313
2626املصدر نفسه ،ص.322-321
2727عدن يف عيون الشعراء ،ص.324 -323
2828املصدر نفسه ،ص.316-315
2929املصدر نفسه ،ص.326-325
3030قبسات من جهادية املتنبي.80 ،
3131املصدر نفسه ،ص.81
3232قبسات من جهادية املتنبي ،ص.89
اﻷول
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3333عدن يف عيون الشعراء ،ص.399 -397وللشاعر قصائد أخرى يف عدن منها( :يا بنت ذي
يزن ،صاحبي اجلميل ،سفينة الصحراء يف الشيخ عثامن ،ووداع ًا ياعدن ،قلبي موزع...عدن
اجلميلةإلخ.ينظر املصدر نفسه ،ص.407 -400
3434األعامل الشعرية الكاملة ،عبد العزيز املقالح  ،338 -336/3وللمقالح قصيدة أخرى
بعنوان (رسالة عامل يف ميناء عدن يوم االستقالل) .269/3
3535ديوان (أعراس اجلذور) جنيد حممد اجلنيد ،ص.60-59
3636أحالم رشف الدين ،أمرية الكويل ،إيناس أمحد احلبيش ،برشى املقطري ،بلقيس أمحد
الكبيس ،بلقيس احلرضاين ،مجيلة املطري ،رابعة العصيمي ،رشا عيل الفقيه ،سلوى القديس،
عاتكة عبداهلل زبارة ،فاطمة عبداهلل حممد ،منى عوض بارشاحيل ،نبيلة الزبري ،هدى أبالن،
هدى العطاس ...سبا حممد احلجي نبيلة الكبيس ،وغريهن كثريات كتبن شعر ًا مجي ً
ال عن
ٍ
ألسباب خاصة.
عدن حترجن عن نرش ذلك
3737املصدر نفسه ،ص .321-20والدكتورة اعتدال أستاذة النحو والرصف املساعد بكلية
الرتبية جامعة عدن.
3838ديوان (مازلت أغني) ،غالية عيسى.54-53 ،
3939املصدر نفسه ،ص.55
4040ديوان (فاحتة القصيدة) ،ليىل اهلان اهلاجري 2004- #1426م ،ص 145
4141عدن يف عيون الشعراء ،ص.434-433
4242ومن هؤالء :إبراهيم عبد الوهاب األهدل ،أمحد السالمي ،أمحد الرشعبي ،أمحد الشلفي،
أمحد الفالحي ،أمحد قائد الربيد ،أمحد معايف ،إسامعيل الكبيس ،أكرم عبد الفتاح ،أمني أبو
حيدر ،أوس األرياين ،مجيل مفرح عبداهلل ،مجيل منصور حاجب ،احلارث بن الفضل ،حافظ
عز الدين غالب ،حسني الزراعي ،حسن السيد ،محود حممد رشف الدين ،خالد سامل املغرمي،
ربيع بن لسود ،سمري عبد الفتاح ،شيخ الصربي ،صالح عبد ،صالح حممد الشامي ،طارق
عبد السالم كرمان ،عادل أبو زينة ،عبداهلل احلرازي ،عبد اهلل باسنبل ،عبداهلل حييى الديلمي،
عبد الرمحن مراد ،عبد الرزاق أمحد الكميم ،عبد النارص اليوسفي ،عبد الوهاب حممد عيل،
عامر النجار ، ،غالب رشف الدين ،فؤاد احلداد ،فتحي سعيد أبو النرص ،فكري عبد الرقيب،
فهيم السويدي ،حماسن احلوايت ،حمسن بن عيل األكوع ،حممد أمحد املوشكي ،حممد جرمة،
حممد مجيح ،حممد صالح اجلرادي ،خمتار الدبعي ،خمتار الضمربي ،خمتار عيل بن عيل ،نبيل
سبيع ،نبيل الرسوري ،نجيب الورايف ،نجيب الصربي ،نور الدين النهاري ،هائل الغابري،
هزاع مقبل ،مهدان دماج ،وضاح العزاين ،يارس العود ،حييى أمحد الساملي ،حييى األخفش،
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غريهم كثري من الشعراء الشباب التي كانت إبداعاهتم تبرش بمستقبل واعد للحركة األدبية
املعارصة .ينظر:عدن يف عيون الشعراء ،ص 430 ،-410 ،370 -360 ،340 – 330و
مع العلم أن اهلمداين خصص اجلزء األكرب من كتابه (عدن يف عيون الشعراء) لقصائد قيلت
يف عدن وخصص املساحة الكربى منه للشعر احلديث وعىل وجه التحديد من ص239
حتى .445
4343عدن يف عيون الشعراء  .394-393وقد نظم الشاعر يف عدن قصيدتني أخريني مها (حني
التقينا ،عدن علقتها) ،ينظر املصدر نفسه ،ص.397-394ومثله نظم الشاعر خالد زيد
الشامي قصيدة بعنوان (عدن) ،ينظر ديوان (ويبدا الكالم) ،ص.69
4444ديوان جنة عدن ،ص..41
4545نقصد اجلا ّدين منهم ال العابثني.

اﻷول
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امل�صادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

1األعامل الشعرية الكاملة ،إدريس حنبله،
إصدارات وزارة الثقافة صنعاء #1425
 2004م.
 2األعامل الشعرية الكاملة ،إسامعيل
الوريث ،إصدارات وزارة الثقافة صنعاء
 2004 #1425م.
 3األعامل الشعرية الكاملة ،عبد العزيز
املقالح ،إصدارات وزارة الثقافة صنعاء
 2004 #1425م.
4األعامل الشعرية الكاملة ،لطفي جعفر
أمان ،إصدارات وزارة الثقافة صنعاء
 2004 #1425م.
5األعامل الشعرية الكاملة ،حممد أمحد
منصور ،مطابع التوجيه املعنوي ،الطبعة
اخلامسة2009 ،م.
6األعامل الشعرية الكاملة ،حممد سعيد
جرادة ،إصدارات وزارة الثقافة صنعاء
 2004 #1425م.
 7األعامل الشعرية الكاملة ،حممد عبدة
غانم ،إصدارات وزارة الثقافة صنعاء
.2004 #1425
 8األعامل الشعرية واملرسحية الكاملة
،عيل حممد لقامن (ت1979م) ،تقديم
الدكتور أمحد عيل اهلمداين ،مطبعة
جامعة عدن 2006م.
9تاريخ ثغر عدن ،أبو حممد عبداهلل
الطيب بن عبداهلل بن امحد أبو خمرمة
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(ت 1540#947م) باعتناء أوسكر
لوفغرين ،منشورات املدينة الطبعة الثانية
(بريوت 1986 #1407م.
1010عدن لؤلؤة اليمن معاملها الدينية
والتارخيية ،د.حممد عيل البار ،كنوز
املعرفة ،جدةط2012- #1433 ،1م.
1111ديوان (أزهار الربى) يف شعر الصبا ،عيل
أمحد باكثري ،حتقيق وتقديم الدكتور حممد
أبو بكر محيد ،دار حرضموت للدراسات
والنرش ،املكال1987 ،م.
1212ديوان (أعراس اجلذور) جنيد حممد
اجلنيد ،منشورات احتاد األدباء والكتاب
اليمنيني ،صنعاء ،ط.200 1
1313ديوان (تكييف اخلطأ) ،حممد عبد
الوهاب الشيباين ،منشورات احتاد
األدباء والكتاب اليمنيني ،صنعاء ،ط1
2000م.
1414ديوان (جنة عدن) ،سامل عوض رموضة،
طباعة مؤسسة العفيف الثقافية ،ط،1
2004م.
1515ديوان اجلواهري طبعة كاملة منقحة يف
مخسة جملدات ،حممد مهدي اجلواهري
(ت 1999م) ،مراجعة يوسف ا َهلادي،
مؤسسة سندباد للطباعة والفنون دمشق،
2000م.
1616ديوان (حدث ذات ُقبلة) ،حسن عبد
الوارث ،مركز عبادي للدراسات
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والنرش ،ط2006 #1427 ،1م.
1717ديوان احلرضاين ،مجع وحتقيق علوان
مهدي اجليالين ،إصدارات وزارة الثقافة
والسياحة ،صنعاء2004 #1425 ،م.
1818ديوان (دم الينابيع ،هذه رطانتي)
عبدالرمحن السقاف ،منشورات احتاد
األدباء والكتاب اليمنيني ،أفق لألعالم
والتسويق صنعاء.
 1919ديوان (سيدة الرباكني والبحار) ،حممد
نارص رشاء ،مركز عبادي للدراسات
والنرش ،ط2001 ،1422 ،1م.
2020ديوان (سرية األشياء) ،حممد املنصور،
منشورات احتاد األدباء والكتاب
اليمنيني ،مركز عبادي للدراسات
والنرش ،ط ،1صنعاء2003م.
2121ديوان (شذى اجلمر) ابتسام املتوكل،
اهليئة العامة للكتاب ،وزارة الثقافة
والسياحة ،صنعاء ،ط.1998 ،1
2222ديوان (عرب وعربات) حسن بن عبد
الرمحن بن عبيداهلل السقاف ،إصدارات
وزارة الثقافة والسياحة ،صنعاء،
2004 #1425م.
 2323ديوان (فاحتة القصيدة) ،ليىل اهلان
اهلاجس ،إصدارات وزارة الثقافة
والسياحة ،صنعاء2004 #1425 ،م.
2424ديوان (كوكب اهلباء) ،شوقي شفيق،
إصدارات وزارة الثقافة صنعاء #1425
 2004م.
2525ديوان (مازلت أغني) غالية عيسى،
اﻷول

مكتبة مدبويل ،ط2004 ،1م.
2626ديوان ملتقى األرواح واألغاين ،د.
عيدروس نرص النقيب ،مركز عبادي
للدراسات والنرش ،ط#1431 ،1
2010م.
2727ديوان (من رحلة الظمأ) ،سليامن
العييس ،إصدارات وزارة الثقافة
والسياحة – صنعاء2004 #1425 ،م.
2828ديوان اهلمداين ،د.أمحد عيل اهلمداين ،دار
املسرية ،عامن ،ط2004 #1425 ،1م.
2929ديوان (وحدة املكان) ،عمر حممد عمر،
احتاد األدباء والكتاب اليمنيني (األمانة
العامة) مركز عبادي للدراسات والنرش،
ط2003 ،1م.
3030ديوان (والعشق أيضا يامن) ،سامل حممد
عبد العزيز ،عدن 1999م.
3131ديوان(ويبدا الكالم )،خالد زيد الشامي،
إصدارات وزارة الثقافة والسياحة –
صنعاء2004 #1425 ،م.
3232رشح ديوان املتنبي (ت  ،)# 356برشح
أيب البقاء العكربي ضبطه وصححه،
فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم
ووضع َ
األبياري وعبد احلفيظ شلبي دار الفكر.
3333عدن يف الشعر العريب حتى عرص النهضة
(بحث) د.فضل نارص مكوع جملة
التواصل.
3434عدن يف عيون الشعراء ،إرشاف وحترير
أمحد عيل اهلمداين ،دار جامعة عدن
للطباعة والنرش ،ط2005 ،1م.
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3535عدن يف عيون الشعراء ،الدكتور أمحد
عيل اهلمداين وآخرون ،دار جامعة عدن
للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل 2005م.
3636قبسات من جهادية املتنبي ،فضل نارص
مكوع ،مطابع التوجيه صنعاء ،ط،1
2008 #1429م.
 3737مسند اإلمام أمحد ،اإلمام أمحد بن حنبل
بن أيب عبداهلل الشيباين (ت)#241
مؤسسة قرطبة ،مرص.
3838هدية الزمن يف أخبار ملوك حلج وعدن،
األمري أمحد فضل بن عيل حمسن العبديل،
دار العودة بريوت الطبعة الثانية 1400 ،
1980 #م.
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